MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor správy majetku a komunálních služeb
Spis. zn.: S-MUTI 15220/2021
Č.j.
MUTI 17546/2021
Vyřizuje: Sukeníková

Tišnov, 4. 5. 2021
Tel.: 549 439 830

E-mail: yara.sukenikova@tisnov.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Vážená paní xxx,
reaguji tímto na Vámi doručenou žádost ze dne 20. 04. 2021, kterou jste požádala dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“) o poskytnutí následujících informací:
1. Jaké jsou plánované náklady na obnovu „nového hřbitova, konkrétně na obnovu prostoru
v řadách mezi jedno a dvojhroby. Prosím o celkovou částku + jednotlivě rozepsat plánované
náklady na:
a) odstranění nadzemních částí původních dřevin
b) odstranění pařezů a kořenů
c) kultivaci hlíny
d) nové rostliny (kolik jich bude?)
e) výsadbu nových rostlin
2. Co a kdy bude vysazeno mezi řady jedno a dvojhrobů na „novém hřbitově“ místo původních
již odstraněných dřevin? Jaká bude výška těchto nových rostlin a v jaké vzdálenosti od sebe
budou vysazeny?
3. Která odborná firma bude provádět výsadbu?
4. Kdy a jakým dokumentem schválila architektka města Ing. arch. Zdeňka Vydrová odstranění
původních dřevin v prostoru mezi jedno a dvojhroby na hřbitově a jejich nahrazení novými?

K Vaší žádosti o informace sdělujeme, že:
1. Plánované náklady jsou 246 204,71 Kč.
a) 0 Kč, práci prováděli zaměstnanci města v rámci své pracovní doby
b) 32 700 Kč (položka ÚRS č. 112251211, počet m. j. 15 m2, cena za m.j. 2 180,00 Kč)
c) 28 361 Kč (položka ÚRS č. 183402121, počet m. j. 550 m2, cena za m.j. 20,60 Kč,
položka ÚRS č. 183403153, počet m. j. 550 m2, cena za m.j. 4,02 Kč, položka ÚRS č.
185802112, počet m. j. 30 t, cena za m.j. 494 Kč)
d) 36 675 Kč (1 467 ks rostlin)
e) 74 376,9 Kč (položka ÚRS č. 184102111, počet m. j. 1 467 ks, cena za m.j. 50,7 Kč)

2. Ribes alpinum během měsíce května 2021, výška 40 – 60 cm, trojspon 0,25 m.
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Paní architektka xxxxxxxxxxx byla o záměru informována při jednom z osobních jednání
v roce 2019.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

S pozdravem
Bc. et Bc. Yara Sukeníková
vedoucí odboru

Rozdělovník
Xxxxxxxx, nar. Xxxxxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxx

